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 __________________________________________________________________ :לפוטמה םש
 תוהז תדועת  באה םש                  יטרפ םש  החפשמ םש  
 
 
 לופיטב ךרוצה לע _____________ ר"דמ הפ לעב טרופמ רבסה יתלביקש תאזב )ת(רשאמו )ה(ריהצמ ינא   

 ףרוצמה ףדב תטרופמה לופיטה תינכת יפ לע תותסלה יתש/הנוילע/הנותחתה תסלב םייניש רושיי - יטנודותרוא
 .)"ירקיעה לופיטה" ןלהל (
 
 תויפולחה לופיטה יכרדו םייוכיסה ,תווקמה תואצותה לע תוברל ,וב ךורכה רושכמהו לופיטה תורטמ יל ורבסוה   

 תויפולחה לופיטה יכרד .ךכב םיכורכה םילופיטהו תוקידבהו רעושמה לופיטה ךשמ ,הרקמה תוביסנב תוירשפאה
 תוחונ יא ,ץחל תשוחת – תוברל ירקיעה לופיטה לש יאוולה תועפות יל ורבסוה . לופיטב הריחבה םרט ידי לע ולקשנ
 לכב ומכש ,יל ןבומ ןכ ומכ .םייכינחב תוחיפנו םייניש לש תפלוח תודיינו תושיגר ,הפב תומקרה לש העיצפ ידכ דע
 תויח ןדבא ,םיינישה ישרוש לש תמיוסמ הגיפס תוברל לופיטה לש םיירשפא םינוכיסו םיכוביס םימייק ,יאופר לופיט
 .תסלה יקרפב תושיגרו םייניש לש
   
 תינכות תא תונשל ךרוצ שיש רבתסי, ירקיעה לופיטה ךלהמ ידכ ךותש תורשפא תמייקש )ה(ןיבמ ינאו יל רבסוה 

 רושכמב יוניש תוברל ,םאולמב וא תואדווב תעכ םתופצל ןתינ אלש םיפסונ םילופיט תוברל ,הקלח וא הלוכ לופיטה
 )ת(עדומ ינאו המודכו םייכינח ילופיט, שרוש ילופיט , היגרוריכה ימוחתב םיחמומ םיאפורל הינפה ףאו יטנודותרואה
 .וז תורשפאל
    

 האפרמב לבוקמ היהש ןוריחמה יפל ודעב םלשל )ת(בייחתמו רומאכ יוניש לכל שארמ יתמכסה תא תאזב )ת(ןתונ ינא
 .תעל תעמ
   

 לבקאש תוארוהה לכ עוציב ןכו יתואירב בצמ יבגל קיודמ עדימ תריסמ לש תובישחה תא ןיבמ ינאו יל רורב דוע
 תאזו לופיטה ןמזב דוחייב םיינישהו הפה ללח תנייגיה לע תינדפק הרימש תוברל ,ת/לפטמה ה/אפורה וא/ו תווצהמ
 לכ תלבק , יטנודותרואה רושכמב ןוכנ שומיש ,םיינישה לע םימתכ תורצוויהו תששע ,םייכינח תויעב עונמל תנמ לע
 .םהל שרדאש םידעומב תורוקיב עוציבו םיצוחנה םיימוקישהו םירמשמה םילופיטה
   

 בקע םילחה םייונישב ,ינושארה רגסה יוקילב ,ראשה ןיב ,םייולת הווקמה האצותה תגשהו לופיטה ךשמש יל רבסוה
 .הווקמה האצותה תגשה לע עיפשהל םילולע ולא םימרוג .לפוטמה לש הלועפה ףותישבו הלידגה יכילהת
    

 .ירקיעה לופיטה עוציבל יתמכסה תא תאזב )ת(ןתונ ינא
 תוחיפנ תוברל המדרה לש םיכוביסהו םינוכיסה יל ורבסוהש רחאל תימוקמ המדרה עוציבל םג תאזב תנתינ יתמכסה
 .הפה תחיתפב הלבגהו
 

 .םידרמ אפור ידי לע המדרהה לע רבסה יל ןתניי תיללכ המדרהב וקלח וא ירקיעה לופיטה תא עצבל טלחוי םא
 
 

 ________________________________________________________________ 
 לפוטמה תמיתח              ךיראת            
 

 ________________________________________________________________ 
 סופורטופא/הרוהה תמיתח     סופורטופאה תוהז .ת  סופורטופאה םש 
 )שפנ הלוח וא ןיטק ,ןיד לוספ לש הרקמב(                         
 
 

 איה / אוה יכו שורדה טורפב ליעל רומאה לכ תא ת/לפוטמה לש סופורטופאל וא ת/לפוטמל יתרבסהש רשאמ ינא
 .םאולמב ירבסה תא )ה(ןיבהש יתענכושש רחאל המכסהה לע ינפב )ה(םתח
 
 
 
                       ______________________ 

 >לפטמה אפורה םש<               
 
 
 


